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Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, transmis cu 

adresa PLx 655/2020, înregistrat sub nr.4c-5/511/21.10.2020 la Comisia pentru 

agricultură, respectiv sub nr.4c-7/494/20.10.2020 la Comisia pentru administraţie. 

  

 

 

PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 

Adrian-Ionuţ CHESNOIU  Simona BUCURA-OPRESCU 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 

privind registrul agricol 

(PLx 655/2020) 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au fost 

sesizate, cu dezbaterea pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, transmis cu adresa nr. 

PLx 655/2020 înregistrat sub nr.4c-5/511/21.10.2020 la Comisia pentru agricultură, 

respectiv sub nr.4c-7/494/20.10.2020 la Comisia pentru administraţie. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în forma 

iniţială, în condiţiile art.76, alin(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere: 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 763/05.08.2020); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5889/16.07.2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările 
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ulterioare,  în vederea înlocuirii actualului sistem multiplu de evidenţă a informaţiilor cu 

privire la proprietatea agricolă şi producătorii agricoli printr-un singur registru agricol 

unic la nivel naţional, care va fi accesibil numai online. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut proiectul 

de lege sus menţionat în şedinţa din data de 2 noiembrie 2020. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 

prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a 

dezbătut proiectul de lege sus menţionat în ședința din data de 16 februarie 2021.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

La lucrările şedinţei a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, 

doamna Ileana SPIROIU, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 

comisiilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să se propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, având în vedere 

următoarele considerente:  

- nu sunt respectate prevederile art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul că “modificarea şi completarea unui act normativ este 

admisă numai dacă nu afectează concepţia generală ori caracterul general al acelui act sau 

dacă nu priveşte întreaga ori în cea mai mare parte a reglementării”; 

- prezentul proiect de lege modifică 18 articole faţă de cele 25 de articole ale 

actului de bază, schimbând concepţia generală asupra actului de bază, astfel că era necesar 

prezentarea unui act de sine stătător, care să instituie norme juridice noi, iar vechea 

reglementare să fie abrogată. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 

Adrian-Ionuţ CHESNOIU  Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

Şef serviciu Anton Păştinaru    Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 

Întocmit:Consultant Mirela Baciu  


